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ВАШИНГТОН. — Сенатська опозиція, яка вй-
ступае проти проектованого законопроекту ч. 1776, 
напружує всі сили, щоб таки не допустити до пере-
голосування його. Але ситуація така, що той за
конопроект таки мусить перейти. Тому опозиція 
старається бодай відволікти голосування. Вона вже 
постаралась про те, що сенат відмовився продов* 
жити години нарад. Тому ледви чи цього тижня 
наступить голосування. А тепер провідник цеї опо
зиції, сенатор Гвілер,'заявляє, що коли цей законо
проект перейде, то він разом зо своїми однодумця
ми, звернеться безпосередньо до американського 
народу і буде освідомляти його про небезпеку вій
ни. Опозицій також бореться за те, щоб вставити 
застереження до цього законопроекту, щоб у ніякім 
разі ніхто не думав, що в нім дозволено президенто-
ви посилати воєнні кораблі на загрожені війною во
ди. Не виключене, що На це застереження згодяться 
інші сенатори. Одначе президент, колиб хотів виси
лати воєнні кораблі на воєнні води, міг би це зроби
ти і без спеціяльного дозволу конгресу; це дозво
ляє йому конституція, як начальному вождови 
збройний сил. 

ЩЕ ЧОТИРИ БІЛІОНИ НА ЗБРОЮ. 
ВАШИНГТОН.— Президент Рузвелт звернувся 

до конгресу із жаданням ухвалити ще чотири біліо-
ни долярів на армію і летунство. Водночас бюро за
ряду продукції порішило контролювати зужиття а-
люмінія і призначувати цей металь у першу чергу 
для воєнних потреб. Щойно по задоволенні всіх 
воєнних потреб частина цього металю може йти на 
цивільні потреби. Згадане бюро також почало при
значувати фабрикам виробу ріжних творчих машин, 
куди ті машини в першу чергу повинні йти/ 

ОХОЛОДЖЕННЯ М И АМЕРИКОЮ ІСОВЄТАМИ 

ВЕСТБРУК ПЕГЛЕ" IP 

Як подає пашиш томський кореспондент „і£ й. Таймсу" між Америкою і Советами. по 
короткім часі надзвичайно приязних відносин,.*наступило охолодження. Причина ця, шо 
Америка зачинає підозрівати, що Совети обдурюють її, обіцяючи тихцем бути заборолом 
проти німецької експаизіі на сході і полудневімфеоді Европи. Останнім доказом, шо Єовєти 
не хочуть, чи не можуть, бути таким запороло* є факт, що вони не лиш не слинили німців 
у Тх наступі на Болгарію, але навіть не зробили ^найменшої спроби, щоб це зробити. 

Тому американський уряд, по недавнім знесенні морального ембарга,. знов почав обме-
жати експорт ріжних продуктів до Совєтів, зокрема таких, які можна примінити в воєннім 
промислі. Совєтський амбасадор Уманський мЗв знов розмову з підсекретарем стейту Сом-
нером Велесом і запитував про причини, чому обмежено дозволи на експорт. Сомнер Велес 
відповів, шо причина ця. шо Америка тепер саматгорячкомь зброїться і потребує всяких ма
терія* ів до виробу зброї та амуніції. Ллє Уманський, як noiat кореспондент Таймсу, приняв 
це ак аргумент недоброї віри. \ 

. 
В добре поінформованих колах говорять^ що до американсько-совєтського охоло

дження причинився також брнтійський амОасадою лорд І алнфекс, який достарчив чимало до
казів,' що американські продукти канлрують через Владивосток, Сибір і європейську Росію 
до Німеччини. Галифекс мав переконувати американський урин, щоб не лині спинив дозвіл на 
совєтський вивіз продуктів, але щоб знеохочував нолуднано-ямернкансьиі краї віл продажі 
Совєтам ріжних продуктів. 

ЕРЛ БРАНДЕР М | § £ НАСТУПНИКА 
і.р.і Нравдер, секретар американської комунісіпчної партії, акий саме вибирається до 

арешту, щоб там відсидіти чотири роки за фальшування пашпорту, виголосив у Сентрал 
Опера Гав« скою прощальну промову, в якій натаврував гостро президента Рузвелта за його 
політику, а також по диктаторськії назначив на сибє місце нового секретара, яким тепер буде 
Роберт Майиор. Бравдер говорив, що його посаджено до тюрми за те. що він віддавна про
повідував світове замирення в тім дусі, в якім це»акож проповідували*Совети. Про президен
та він говорив, шо той зрадив американський нарід і веде; Америку до війни. ygj 

~, v.— . нтто Mr тсопТ рета*" 
внм комітетом зізнавав відомий колюмніст Вестбрук 
Пеглер і сказав, що коли уряд змушує робітників 
вступати до Юній, то він також повинен подбати, 
іцоб”тГ юнії знаходились у заряді чесних провідни
ків. А так є, що в проводі юній є чимало злочинців 
і генґетерів. Ґенгстерами дуже заражені юнії А.Ф.П., 
говорив він, а юнії К.П.О. заражені комунізмом. 

БУВШИЙ КОМУНІСТ ПРО „СВОЇХ". 
НЮ ЙОРК. ~~На прилюднім вічу в«Тавн Гол, 

бувший секретар американської комуністичної пар
тії, Бенджамин Ґитльов, заявив, що юнії К.П.О. є 
наскрізь просяклі комунізмом і знаходяться під за
рядом комуністів. На випадок якогось зудару Аме
рики з чужою потугою ті юнії, які начисляють чо
тири міліони членів, можуть стати великою загро
зою для американської національної безпеки, гово
рив Ґитльов/ ' 

ПАНІ РУЗВЕЛТ ПРО ЦЕНЗУРУ. 
ВАШИНГТОН. — Пані Рузвелт на пресовій кон

ференції заявила, що найкращим способом цензури 
буде те, коли кожний чоловік сам буде себе кон
тролювати і своїм здоровим розумом буде говори
ти, що можна робити, а чого ні? Президентови ні
коли не було в голові заводити якунебудь примусо
ву цензуру, говорила пані Рузвелт. 

На тій пресовій конференції представники ар
мії і фльотн апелювали через приявних журналістів 
до американських жінок, щоб добровільно вступали 
на службу військових піклунок. Бо під цю пору, 
треба 4,000 шпитальних піклунок, а^голосило/ь/ 
всього 2,000. <^р ,Л) Л / Гf 

РОЗШУКИ НАД ПІДРУЧНИКАМИ. х у v 
АТЛАНТИК СИТІ; — Конвенція шкільних/зах-

відателів порішила створити спеціяльну комісію, 
яка має точно розглянути, чи шкільні американські 
підручники дійсно мають в собі закриту пропаган
ду комунізму. Про вислід тих розшуків згадана Ко
місія в свій час повідомить суспільність. 

ЗГИНУВ Д-Р БАНТІНГ. 
• ОТАВА. — Знайдено розбитий літак, в якім ра

зом з трьома пільотами їхав з Канади до Англії ві
домий лікарський дослідник д-р Бантінг. Один лі-
льот був при житті, але д-р Бантінг, і два інші пі-
льоти, згинули. Катастрофа наступила в гористих 
і покритих снігали околицях Нової Фунляндп. 

НАПРУГА НА ДАЛЕКІМ СХОДІ МЕНША. 
ВАШИНГТОН. — Австралійський представник 

Карей мав розмову з підсекретарем Сомнером Ве-
лесом і після неї переконався, що напруження і мож
ливосте війни на Далекім Сході, в останніх днях де
що змаліли. 

СПРАВА МОРДУ БОРИСЛАВСЬКОГО. 
НЮ ЙОРК. — Поліція ствердила, що бувшого 

полковник,а царської армії, М. Бориславського, за
мордували генгстери в ціли грабунку. Розійшлись 
були слухи, що його замордували якісь тайні аген
ти тому, що він мав бути винахідником якоїсь 
страшної повітряної торпеди. 

УДУТЬ БОРОТИСЬ, ПОКИ НЕ ВИЖЕНУТЬ ІТАЛІЙЦІВ 
Асошіентед Прес подає вражіння, які викликала промова Мусолінія на грецьких во

яків Отже грецькі офіцири кажуть, що не буде мови про замирення так довго, поки Італійці 
не заберуться з АльбаніТ. Кажуть далі, що це неправда, будьтоби греки ненавиділи італій
ців. Греки тільки боронять своєї землі й хочуть остати вільними. 

АДДІС АБАБА БОМБАРДОВАНА 
Бритійці вдираються щораз глибше в Етіопію, а бритійські летунн літають по цілім 

краю І вишукують місця, де є згромаджені ІталЙські сили, в чому помагають їм ревно ту-
оильці. Між іншим бритійці бомбардували теж і столицю Кгіонії. 

БРИТАНІЯ ДАЛІ ІМУЕ НА МОРІ 
Таке передає американський кореспондент що приглядався німецьким летунам, як 

пробували на Середземному морі злітати стрімгаюв на бритійські воєнні кораблі, що були 
охороною бритійського конвою. їхнє бомбардвання, каже кореспондент, тільки дало новий 
доказ, що Британія зо своєю флотою е далі паею моря. 

ПЕРЕСТРІЛКА ЧЕРЕЗ і Н Ґ Л І Ш И Й КАНАЛ 
Знову зачали перестрілюватись з бритійского й німецького боку при помочі далеко-

сяглнх гармат, та ніхто не звітує, які були наелки. 
л В БОЛГАРІЇ Щ О ГІРШОГО 

З Болгарії внїзджають останки бритійськ^ підданих, а в бритійськім посольстві ни
щать усі важніші документи. А коли до цього л}ати, що зареквіровано до 200 віль для офі-
цнрів німецького генерального штабу, то не ико догадатись, що тут може статись кож
ної хвилини. * 

СОВЄТИ НЕ БУДУТЬ ПЕРЕШК 
НІМЕЧЧИНІ НА БАЛКАН! 

СОФІЯ. — Юнайтед Лрес доносить з Болгарії, 
що Совети повідомили уряди балканських держав, 
що вони не думають інтервенювати в балканських 
справах, себто", що не будуть вмішуватись у балкар
ські справи в такий спосіб, який міг би наразити їх 
на воєнний конфлікт з Німеччиною. 

МИТРОПОЛИТ ШЕПТИЦЬКИИ У ЛЬВОВІ. 
АНКАРА (Туреччина). — Бритійська пресова 

агенція подає, що Митрополит Андрій Шептицький 
находиться далГу Львові й перебуває на ч̂ св. Юрі 
в митрополичій палаті, яка є сторожена. Митропо-
литови не вільно виходити з палати. 

СОВЄТСЬКІ ВІЙСЬКА В ГАЛИЧИНІ. 
АНКАРА. — Західня Україна має бути завалена 

советськими військами. Найкращі. змеханізовані 
частини находяться близько Львова. Має бути там 
коло пів міліона совєтського війська. Совети далі 
продовжують виселювання людности з Галичини на 
Сибір. У Львові населення мається настільки краще 
від населення інших міст, що через місто пере-
їзджають тягарові поїзди д!о Німеччини, наладовані 
поживою. А що та пожива, що вже відбула довШу 
дорогу, часто псується, то треба її у Львові вила-
довуватн і випродувати. Тому львівське населення 
має”нагоду набути поживу, вправді зігнилу, але все-
таки якусь поживу, бо деінде й тої нема. 
ДЮРЕНТІ ЗАЧИНАЄ ЗНОВУ ДАВНІ ХВАЛЬБИ. 

МОСКВА. — Советофільський американський 
кореспондент, Волтер Дюренті, каже, що по нарадах 
Комуністичної Партії, край вернув знову до праці 
„повний нових ідей і нового ентузіазму"; Вправді 
виказувано недостатки советської господарки, але 
це зворот до кращого. Бо каже Дюренті, давніше 
на таких нарадах тільки хвалили. Далі подає Дю
ренті, що Совети хочуть виказати довіря у свої сили, 
тим, що задумують призначити великі суми на під
несення тяжкої промисловості! на окраїнах, себто 
на землях щойно підбитих, щоб всі знали, що Со
вети нікого не лякаються. Далі каже Дюренті, що 
в Совєтах тепер робітникови легко дістати роботу, 
і добре заробити, так, як ніде в світі. Тільки, згадує 
Дюренті мимоходом, біда в тому, що нема що за 
гроші купувати, бо бракує товарів і робітник, хоч 
заробить гроші, але не може дістати того, що по
требує для дитини, жінки і дому. 

ЧИМ ОБМІНЯКТЬСЯ? 
МОСКВА. — Заключено перший торговельний 

договір між СССР і Швейцарією. Обидві держави 
мають обмінятись певними товарами. Питання-
звідки їх возьмуть Совети? 

ІНДІЯ ДІСТАНЕ ВСІ ПРАВА. 
ЛОНДОН. — Таке заповіджено представником 

бритійського уряду. Індія стане цілком певно пов
ноправною домініею, такою, як інші члени бритій-
ської спільноти, '% ! 
ЗАПОВІДАЄ ПОСИЛЕНУ ВІЙНУ СУБМАРИНАМИ. 

БЕРЛІН. — Річницю двацять перших уродйн 
патетичної партії обходив Гітлєр зо своїми най
ближчими товаришами, згідно зо звичаєм, у Мюн
хен у тім самім броварі, де та партія народилась. 
При тому виголосив промову, в якій пояснив, що 
досі не було сильної иротибритійської кампанії на 
морі тому, що треба було підучувати свіжі сили для 
орудування субмаринами. Та з весною, заповів Пт-

ГІРОТИВНИКИ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРОіКИЧКУ-АРЕНДУ.- З лівого до пра
ного: Венст Чемп Кларк з Мсзурс; Гай|А*ансон з Каліфорнії; Лртур В?івм?р-
берг з Мішігеиу й Бертон Гвілер з Мон. . u•>: 

рік і він жде 
на ріжні удари, які певно зможе відперти. Також 
заявив, що навчився ждати. Тому не заповів, що 
війна скоро скінчиться, ні теж не чіпив ні одним сло
вом Злучених Держав, що дуже дивує американ
ських кореспондентів. Иазагал мова Гітлера не дала 
пічогісенького нового. Новістю було хіба прого
лошення, що німці затопили ворожі кораблі на 216,-
000 тон поемности. Одначе не сказано точно, в яко
му часі. 

ЯПОНІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ „ОКЕАНИ". 
ТОКЙО. — ІЗ японськім парляменті говорив мі-

ністер заграничннх справ Мацуока про японську за-
граничну політику. І висказав дуже важливі думки. 
Зажадав, щоб білії раса забралась, з „Океанії" й від
ступила її азіатам. Це відноситься до великої скіль-
кости островів на Тихому океані, що розложені на 
віддалі яких 1,200 миль на полуднє і північ від Япо
нії й 1,000 миль на захід і схід. Ця група островів 
моглаб виживити до 800 міліонів людей, казав Ма
цуока, себто весь приріст населення, що не матиме 
змоги жити на інших землях. Про те Японія мала 
говорити ще з президентом Вилсоном. До „Оке
анії' 'ие належалиб Австралія, Нова Зеляндія і Гаваї. 
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! книж кін 

ШОВШ13-
вже навіть в 
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Щодо „знатних чином" москви-
ни не-українці, більш ніж зро
зуміло; тіж самі відносини па
нують звичайно і на землях 
інших поневолених націй. 
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За оголошення 

CCCP повертається все біль-,міти, що тримати здобуте бу-|шкіл 
ше в стару передвоєнну Росію.; ває часом Тяжче ніж здобува- ітхну* 

Ще не є ані ілюзія, ані нропа- ти, особливо, каїн ці здобут-1 рнчпі 
Ітандистичне твердження, притки завдячується не власній[мом 
[значене дЛяскомпромітування.Ісйілі, але виключно спроятлн 
московських можновладців, j вій інтернаціональній конюнк 

І Це безсумнівний факт. Зреш- турі.-
большевицька Москов-'! 

шина не є анітрохи кращою! Шукають за перемогами. 
царської, а н дечім навіть без 
порівнання гіршою. До тогож 

з обсягу російської історії о-
бовязкові розуміється для 

всіх совєтських народів 
таким справжнім істо- Поворот СССР до Росії є 

м московським шовініз-1 цілком природним і зрозумі-
імперіялізмом, що на-|лим. Оскільки національні від-

,літературні критики" з'ноенни в ріжнонаціональній 
тій" виховані на інтер-і державі являються основою її 

віть 
„Ізве: 

СЬКОІ 
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,,Осяги'.. 
Поворот CCCP до Росії 

ТРЕЙСІФИЛИПС ПРО 
совєти 

наніс пальних взірцях москов-j суспільно -політичної структу-

МУСОЛІНІ ГОВОРИТЬ 
Ще рік тому факт, ідо Мусоліні говорить, не 

мав би в собі нічого з того, що вимагає ширших ко
ментарів. Цей вожд належить до тих, пю люблять 
себе послухати, а маючи можність заставити людей 
слухати себе, з цього щедро користають. Одначе від 
кількох місяців ріжні обставини робили цьому на-
логовому балакунові поважні перешкоди. Словом, 
завдяки його політиці Італія найшлася в війні іі ця 
війна зовсім не пішла так, як це заповідав балакли
вий дуче. Через це, вістка, що дуче говорить, інші 
облітає весь світ. 

Як видно зо слів балакливого дуче, він здає 
собі справу зо свого положення. Передовсім він 
борониться перед закидом свого власного народу, 
що він приступив до війни. Спихає він це своє рі
шення на велику долю італійського народу та на 
історичну хвилю. 

Видано далі, що він розуміє добре, що італій
ський народ критикує його за те, що пхнув Італію 
до війни за скоро, у невластиву хвилю. Світ добре 
знає, що Мусоліні поліз до війни, думаючи, що Гіт-

„ лєр так гейби її виграв. Мусоліні думав, що йому 
просто не прийдеться воювати, а тільки парадувати 
„римським кроком", салювати, вівувати й ділитися 
добИчею. Показується, що Гітлєрові до виграної 
ще далеко, що італійці ще мусять гірко воювати. 

Видно далі, що Мусоліні добре розуміє, що іта-

Головна причина того, що, 
!/~гчт» * -ІДІЛЯЙЦ1 

., jCCCP вертається до старої 
повернення СССР в стару P o - ; P o c i l f j е ^ C V M l l i B V н е м і ч ч е р > е " с " в а 

сію було мрією всіх ного з а - | в о н о ї - відносно якої м о - і с ь к и * 
кордонних приятелів вже п _ е . ! с к 0 8 с ь к . м о ж и о в л а д ц і Л Є дв„ 
ред сучасною війною. Але і х | ч и ^ у и т { я к | с ь ^щі 
треба рішучо розчарувати,|не ЗВажаючн на цілу бундюч-
принаймні почасти, відносно - х в а л ь к у й П Т І С Т Ь советської 
зовнішньої иол.тики москов- | п р е с и > щ о - к о ж н і п н а г о д . 
ського уряду. Ця иол.тнка ли-| ж дорогам неперемож-
шається наскрізь Г>ольше-| н і с т ю а р м і ї с б ц і й л і з м у 0 з - | 
вицькою. броєної нанміцнішою в світі' 

Сучасне вілношення москов-і технікою". Нема сумніву, що 
ського уряду до англьо-сась-} царська армія з часів світової 
кнх держав в своїй основі ні-1 війни видається кремлівським 
чим не ріжниться від його! можновладцям недостнжним 
відношення до Франції. Дема-| ідеалом. Але поразки її в сві 
ґогічна акція московських а-ітовій і далеко-східній війні ще 

У Леновксвнл, у Квебеку, 
виголосив дня 15. лютого до
клад до студентів університе
ту єпископської колегії д-г* 
Трейсі Филипс, бритійськнй 
політик, якого вважають 
знавцем східньо - європейсь
ких справ. 

У своїм докладі доказував, 
що Советська Росія, загроже-
на внітрішніми непорозумін
нями, правдоподібно таки 
цілком піддасться домаганням 
Гітлєра і дасть йому більше 

.. . • . ! . . * * 4на зрештою, а козака, що мав полі упромнеловления С гентів в цих державах ані свіжі в памяти деяких „грома-; . ь ' . ' . „.. £«,„—, м и м . п ;„,иипї - - і • „ ~ЛХт>. ... відвагу писати після старих цьому факту внутрішньої припинилась, пш змінилась, як дяи" СССР, перемоги армій! ШМ? „.;„..;<, ...;" * ^ J . w , - ™n*J„ піп т 

армії й фльоти. Він уже навіть їх не закриває. Він 
старається лишень вину за них скинути зо своїх 
ппечей на плечі своїх генералів та на печі англійців, 
що, мовляв, сконцентрували забагато війська и ВИ
СТУПИЛИ проти італійців заскоро. 

' Що відай найважніше з усього,, иеіюва нота, 
щоііде всуперечдавній балачц'Гпрб вдасттШїли, про 
певний успіх Італії без нічієї допомоги. Як. горячо 
проголошував дуче ці засади в своїх давніших про
мовах Через двацять літ майже він говорив про 
новий дух італійського народу, під котрим віні розу
мів очевидно фашизм, про його неминучу перемо
гу над усіми ворогами, про величезну державу, ко-
TDV цей фашизм створить довкола Середземного 
Моря, про відбудову старої римської імперії. По 
двацяти роках величання свого режіму дуче най
шовся в такому положенні, що наипевшшу надію 
^ італійського народу находить нині в допомозі 
німецького союзника. 

Своєю промовою дуче хотів піддержати воєн
ний запал італійців. Одначе в ній він поробив такі 

оизнання, що вони так само добре, якщо и не кра
ще послуж^^^ до піддержання воєнних настроїв 
серед тих, що стоять по противнім бот. 

ЮЛІЯН ТАРНОВИЧ. ® 

ІСТОРІЯ ЛЕМКІВЩИНИ і 

Іде видно м самої советської j великої Росії над малою Ту-
[ преси і а радіовнх повідом- і реччиною к 1877 p., до тогож 
лень. Московський уряд вн-|заприязненоі<» тепер держа-

! ступає послідовно в „оборо-1 вою, надто незначні, щоб їх 
і ні" прав робітництва проти і треба було особливо згадува-
I американського та бритійсь- ти тепер, отже мусить сягати 
і кого урядів, проти „вкорочен- І московський уряд по „герой-
ня" його прав, проти здогада- і ські традиції" для червоної 

і його „погіршення його стало-[армії що найменше до доби 
| виша". Московське радіо І наполеонівських війн, чи прн-
розповсюджує провокаційні; наймні кримської війни, що 
повідомлення, нібито бритій-! кінчилась зрештою також по-

|ськнй уряд прирік робітннц-і разкою Московщини. І совєт-
тву впровадження соціялізму ська влада вишукує тепер 
в разі перемоги над Німеччи-і розпучливо нагоди святкува-
ною, та нібито американський ти память всяких Александрів 
уряд узалежнює поміч від то- Невських, Дмітріїв Донських, 
го, чи буде це приречення у-іМініиих і Иажарських, Кутузо-
важнене. Найкращою відпо-івих, Суворовнх, Потемкіних й 
відДо на це буде розуміється і інших будівничих московської 
заборона комуністичної партії вязниці народів, не зважаючи 
у Великобританії. Але можна ані трохи на те, яке вражіния 
мати поважний сумнів, щоб j це мусить робити на україн-

демагогії, собі носи за-іри, і оскільки її в СССР не 
гикають. лише не було змінено, а на-

Т ф саме відбувається й в і віть загострено, мусів СССР 
московського пись- і конечно вернутися й до погір-

Ціла писанина совєт-шених суспільно - плітичннх 
„літератів" протягом і відносин старої Pocii.f Факт 

двох! десятків років показав цей свідчить про цілковиту н а ф Т и та сирівців. Казав далі, 
ласьіні до чого, до традицій і поразку всіх намагань мос- 1 Ц 0 Туреччина, під больше-
клясичної російської літера-j ковських можновладців за вицько - російським впливом, 
тури її так-же тяжко приліпи-(провадити новий лад в межах | П р а в д о п 0 дібно таки буде дер
ти як горбатого до стіни. З-держави і сотворити таким жатись здалека і не спроти-
неї полишено для щоденного| чином нові міцніші підстави| виться переходови націвських 
ужитку лише Маяковського, для нового розвитку москов-: військ через Болгарію. Боль-
якнй своєчасно поповнив са-! ського імперіялізму. По по-іш е Вицька Росія не є встані 
могубство в нападі божевілля І разці Московщини на внутрі-j відважитися на європейську 
чи навідворот прояснення і о-Іншім фронті мусить нехибно війну поза своєю територією, 
гидн до самого себе, і якого І прийти й до її поразки назов- якщо це має бути війна з пер-
Сталін проголосив найбіль-}нішнім фронті, хоч може й не ворядною потугою, 
шнм совєтським письменни- протягом сучасної війни. ,,Аліянти не повинні ніколи 
ком, та Шолохова, не москви- j Безсумнівні „досягнення" на піддаватись потішаючому їх 

СССР думанню, що диктатори Ні
мо- Імеччнни, Італії і Росії мали 

російських взірців. Інших про- сковської поразки ані трохи м і ж собою якесь иепорозу-
сто викинуто на смітник' і за- не неречать,^бо треба знати міиня, відколи злучились До
буто. Святкується й внхваля-Іне лише те, що осягнено, але зом. Якщо ті три диктатори 
ється навіть не російських!й якою ціною осягнено. Коли деколи вдавали, що ноступа-
письменників иередреволю-і фабрики вибудовано ціною ють незалежно, то робили це 
ційної доби, ріжннх Андрєє-і колективізації хліборобства і j на те, щоб обдурити брнтій-
вих, Чнріковнх. Буніннх її ін-І винищення необхідної для'ців і свої власні народи" — 
ших Горкіх, не досить пере-і нього худоби, а худобу ви- твердив д-р Филипс. 
сяклих московським патріо-і плекується.тепер коштом ви- Італійський похід до Альба-
тизмом свідків поразок росій-' нищення населення % України, ції, поясняв згаданий політик 
ської армії в Манджурії та в [Білоруси, Північного Кавказу, тим, пю війська Мусолінія за
пасі світової війни, а сягаєть-1 Казакстану та інших чужона- няли цей край на те, щоб нід-
ся до Ломоносовнх, Пушкі-|Ціональних земель, то москов- тягнути брнтійські війська і 
них., Достоєвськнх, Толстих і ські „досягнення" коштують кораблі від Єгипту, як теж, 
та інших звеличннків Петра і без порівнання більше ніж во- щоб поставити Югославію в 
І., Катерини II., генералів на-! ни варті і тримаються на дуже таке саме положення, в якому 
полєонської доби, до носіїв!непевній основі,' бо людина тепер находиться Швеція. От-
панслявізму, московського ме-|всеж варта більш ніж худоба, же ходило головно проте, 
сіянізму і звичайно нічим не І і московські можновладці по- щоб відтяти цей край від мо-
розмальованого імперіялізму. і бачать ще в першій війні, я-

кої СССР очевидно не пере-
і живе. 

ших 
літики. 

Бюрократизм. 
Поруч з цими змінами в 

„тдеольоґії" большевизму від-і Звідки мають чужі зносити? 

і^сіГгв-суст.тБпТг:тгоЛГтичннх] ша о”р 
відносинах. Найбільш харак-1московські можновладці на-
теристичним для неї булоімагаючись наслідувати те. 

ря, звннятком хіба пристаней, 
які всеодно є під контролею 
держав „осі". 

враЖІННЯ На МОСКОВСЬКИЙ у-ТСТанщн та шшил „ширОД 
ряд з тої простої причини, що]яких вони колись підбивали і 
він не має інших засобів і ін- і які тепер мусять служити ра-

методів закордонної по-1 зом з москвинами в червоній призирство до фізичної праці: чим Росія трималась як не як 
армії. З оглядуж нате, що мо-|і праці взагалі. Пересічний!сотки років, відновлюють вла-
сковський /уряд переводить]російський інтелігент уважав|стиво те, що попровадило її 
тепер горя«|кову мілітариза-1 гідною себе лише „службу і до занепаду і СССР, старо-До старого ладу. 

Ця суперечність поміж зов-:Шіо цілого іужеського насе- державі', себто прниалеж-; московський 
нішньою та внутрішньою по- лення, роби ьси участь в цих|ність до цивільної, військової!має бути підперто 
літикою московського уряду.святах мос овського імперія 
тим більше його становище ;лізму обовфково для понево 
підкопує, що досі цілу мос- леннх нації*' 
ковську внутрішню політику ське радіо 
все підпорядковувалося ПОТ-: січня, що 

взагалі. Москов-
повідомляло 18. 

Києві відбувся 

чи церковної бюрократії, сн-|ковський імперіялізм. Коли 
дження в канцелярії. Ця прик- москвич намагається відновн-
мета розвинулась серед боль-!ти для себе старі російські 
шевицьких „знатних людей" в \ традиції, це їх власна справа, 
розмірах небувалих навіть вІВ Московщині вони МОЖУТЬ 

ребам московського імперія- з'їзд україн ького Комсомолу, j царські часи, коли поміж „ін-і робити все, що хочуть. 
іншим було по-Ітеліґенцією" і „народом"[чому змушувати чужі народи 

щоб комсомольці ̂ снували міцніші межі. „Ізвє- j приймати те, що любе моск-
т)рію „російських | стія" скаржиться гірко, що {винам, а їм не до вподоби? 

1 навіть по колхозах від четвер- і Чому силою їх держати при 

лізму поза межами СССР. Але на якім мім, 
Кремль бачить очевидно свій становлено, 
порятунок у відновленні при- вчили 
наймні головних підстав ста-; війн". 
рого ладу. Осягши більш' 
менш межі старої Росії СССР 
повертається до неї і в межах В советсьйх 
держави. Московські можно- починається іа 
владці мусять очевидно розу-, плекання тідицій найчорні-|ємствах цей стан ще гірший. І вєтів. 

Нош шовінізм. 

школах 

НА СМЕРТНІЙ ПОСТЕЛІ. 
З Риму доносять, що був

ший еспанський король Аль-

11! 

ти до третини всіх здібних доіМосковіцнні, коли вони не ба-
І праці її членів сидить по кан-іжають бути в межах СССР? ф о и с лежить смертельно * хо-

роз-іцеляріях і не показується на, Ось це є, очевидно, те, що му- І р„„. його жінка, що з ним 

* 

" р О К ^ . С К а Л Ю ! П О Л І - П о п Р ° м и с л ° в и х підпри-ісить довести до розвалу Со-'уже довший час не живе, при-
Волинський. їхала на побачення з ним. К. 

реносив підданство й вперто*ми, випалю ти горівку. З ті-
нтворнлася така 
ІО кожний шлях-
тівський урядник 

Лемківшина в часі Богдана 
Хмельницького.*) 

(26) ^(D®®®®® 

протиставився шляхті. Декот- еі причини 
ірі села мали окремі привілеї атмосфера, 
й права, що їм даровано при тич і ко 

І засіюванню або за якусь при- мусів лрои^и за своє життя 
Україні внбухло 

постання, нарід на 
сміліше підняв 

сти про побіди 
та 

Коли ж 
козацьке 

слугу зроблену королеві чи 
і шляхті. Приміром: село Рих-
вальд у горлнцькім гіов. мало ЛЄМКІВИШІ 
ще до сьогодні привілей різа

ними і .вірнопідданими сторо-ли барани, а мясо та шкури 
жами по своїх селах. Молодь; продавати в І орлицях. Друг, 
часто-густо хапалася за роз-ізиову таких ирнв.ле.в не ма-

Положення сільського па- ̂ ч і ремесло, нападали на.;лн, однак колнж прийшло бо- гпет -У”^их^ ще^б,льше 
ооду на Демківшині й взагалі Д В О п „ багатих пнів і купців, а,ронитися від данини, то 
род> і a ^ic.m.D _ ,дви^ - \^п ^ п о к л и к у в а л и с я на виду- таги росли великі дружини, 

вали 
ДУ, І 

77 коней, а в травню цього са-

голову, бо 
козаків на,жляхтоіо збуджу 

іірисії надії за свобо-
, имс:м панщизняний 

в гористих частях українських в і д к а р аючої руки « Р » " * ^ ; ^ а

 д и в і п р н в і л е ї . 3 а їх ліяльнь принимала за-
західніх земель в час, пов- в о с т и к р „ л „ с я у п « ^ п * і ^ ^ вид. Тодішні 
гтяння Богдана Хмельницько- , ; с и подібно як козаки на др\гоі сторони «»̂  і і-*л" -> ,...» ... 

'сії Наоіл у тім не бачив пі- лося, що шляхта чи. економ... польські* пкенники кажуть. 
чого зтого'або грішного, а нарушувалй дійсні привілеї і що ,.а ма ,кіи- підкарпат-
,авшікГполишив про славних сіл. З нього вибухали насто-.ськ.м п,дгі було більше 

агенти, т о в них густо ріжні спори . бунти. З'розбишиїсі 
... ~ . л -- Г г- <г- І. „ ґ одної сторони шляхта примі- на всій тер ?п Польщі. 

,хід здовж Карпат аж до Шле-представляв їх ' ^ ^ j ^ J % „еШушних сіл О 
Іську. особливо в королівських іронцями, бо через те, що на | ш о ; ^ - : а ^ 

по-
Ук-

гб пригадувало у многім 
ложення простолюддя на 
раїні. 

Почавши від Коросиа на за-!розбійник 

мого року напала на двір 
Дельнаса в Глиннику, на Ци-
ковського в Жегльцах, Коз-
ловського в Ропі, на село Ро
ги коло Івоніча' і Оріхву над 

розіслав по західніх 
ствах багато агентів. воєвід-

иа 
Ста-

Ці а-

особливо в королівських іронцям 
економіях було багато солти-; водили пострах на дооколич- j гостру адш, 

"сів шо мали подібні права й имс панів, облекшалн тнмеа 
' козаки мнм положення сільського на <таку саму, свободу, як 

чіа Україні. , вселення. 
Сописи мали обовязок во- Шляхотськ. двори и коро-

,„ноГ сп^бу в королівських лівські еко,іомі, ,,об,ц,,ли ,Д 
•,оігонах або піхотних пол-1 населення данину зл випас х\ 

Ш а вернувши * воє,ших;доби на карпатських плеовн-
" O U B B ^ H ставали вибра- ,цх, але населення не̂  хотпо 

нічого давати, бо нарід в го-
І pax був гордий, упертий, лю-

і^.*\и«й розділ опр:.цюиаи Іван Пу-; * ^воб”бду,' тому ТЯЖКО пе-
гера. » 

; • • ' " , ' 

я'і.іиво авилася своїми 
а з другої сторо-. навалами Д ина гершта Ба-

!•:;:, покарані села відиовілі.іи ю с , н о Я а >ила напад на 
скріпленням діяльнеясти роч-|Янушкович|ила панів Тро-

хлопського повстання, думав 
що їм Хмельницький освободитн віл 

поручив підбурювати простий шляхоцького ярмя не тільки 
нарід проти шляхти. По селах Україну, але й цілу Польїщ 
. містах західньо. Польщі, о-j Агітацію поміж селянами 
собливо на П.дкарпатті, поя-1 зах. частях Польщі вів 

Внслоком. Цс все діялося на | вилося багато во.токит, людей W o з 2 00С аг тами 
просторі кільканадцять миль, здорвнх і незвичайно смілих, генти вміли знамеТ,ито .,• -

Про силу тих розбійничих Куди вони тільки перейшли, агітацію „ р о т Г п 1 н 

ватаг можна виробити собі там множились поміж людьми польських с е т говопи ” оі 
поняття із цього факту, що преріжні т?Тв»жі,і вісти. Гово-|не, а в укТаї ськиГХге 
два члени одної такої ватаги, рили між собою люди, що По v n u S i ! « « ?£' • 
що їх поставили перед суд вішляхта збирається в" ПохЦ рад^ З й Й 2 й £ ^ 2 
Ьічі, видали поіменно 78 това-Іпроти короля, що упорав- нишклггН 1 , 
рншів з ЗО сіл. Колиб пере, шись з королем, і я х т И д у - їїоГд„ Г р ^ К о И г о ° З Н а " 
глянути старі акта війтівських і мує вирізати хлопів, що Бог- ступу А f ' • ' 
судів Віча, Нового Санча, Му-дан Хмельницький йде на по-
шннн, Нового Торгу, Бардієваїміч королеві і т. п. 
та старі записки по церквах. Страх упав на всю шляхту 
як також зібрати це, що захо-І v шляхетських домах переда
валося досі в устиім передан- вали собі з уст до уст рГжнї 
шо, то можнзб написати грубііТрівожні вісти: про 
томи про діяльність тих роз 
бійннчнх дружин. 

Одначе 

ви-
•покищо відважніші 

вступали до розбійничих ва
таг. 

(Дальше буде). 

бійннчнх ватаг. •* 
Перед повстанням 

іяцоиськихі їобовиицького,; тільки, шо, підчас повстання 
Богдана і Билину З 

Хмельницького зачала шляхта! Ольїи вськс 
вниайматн жидам горальні.; м іра:икого 
мита і корніми, та щоб по-Ланки і Че] 
більпіитн свої доходи, забЬ'-|з Грипоїва 
роняла солтисам і упривілейо-j день и>46 
ваним селам, що мали права ріилеиий д 
удержувати горальні та корт-1 забрала в 

до 

таємні 
і хлопські змови, про висланий-1 
іків Хмельницького і т. д. Од-і 

шмета з ненавнети! ночасно тут і 
шляхти грозила шляхті і пожарі. Горіли шляхоцькі до 

Jpi, напала 
Шарах і До-

Юпі. Дружина 
сина дзвонаря 

цла на Велик-
Ямгрудь, ук-

ЧОРЧІЛ ВІДКИДАВ ПРЕДЛО-
ЖЕННЯ ЯПОНІЇ 

ЛОНДОН. -— Бритійськнй 
там вибухали!премієр, Винстон Чорчіл, від-

п о в і в Японії, що Велика'Бри-
а Богдана Хмельницького. Коли 

в 1651 р. вся шляхта вируши- люн п 
ла проти Хмельницького під) 
Берестечко, а в дома лишили
ся тільки самі жінки й діти, то 
на всім просторі Карпат лем-

Менцінського, і ківське населення підняло 
»анові стадо з;бунт. Богдан Хмельницький 

ми й господарські забудован- {тзнія не бажає собі 
ня, які не знати хто підпа 

І справді Хмельницький по
важно думав підняти повстан
ня на задах польської армії, 
що спішила під Берестечко. 
У союзі з Ракоцім, що мав за-
няти Краків, при допомозі 

п посе
редництва в справі замирення 
воюючих в Европі. Далі ска
зав ще й те, що Британія не 
вдоволена з японських потяг-
неіїь на полудні в Азії, при 
чому підкреслив, що брнтій
ські потягнення зроблені 
тільки в цілях самооборони. , 
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з дня Г О Л О С И Ч И Т А Ч І В приятелів,' не вміли викори- дель^иська дружина грала 
стати золотих нагод, які 'л«а-|дрУ>к("ною відділу 423 з Н 

ХТО ПОВЕРНЕ ДОВГИ? 

ЧИ ПОТРІБНІ МИ д л я 
СВІТУ? 

Недавно конгрес ухвалив, а\ 
президент затвердив, закон на 
основі якого дозволено фінан-і 
совому секретареви задовжу-
вати далі край, до висоти 65 
біліопів долярів. Дотепер до-! 
зволеіуз було задовжуватн j 
лиш до 49 бГліонів долярів. 

Перша українська револю-

дуже 
,ари-

ДЕ ВІЗЬМУТЬ ГРОШЕЙ? 

застановлятись, чи вони мож
ливі до виконання? Застанов-
латнсь треба і над пропозицій ц ' я І9 1?—21 pp. вже має за 
єк> пані Рузвелт, чи вона в ц і - і с о б о ю чималу критику збоку 
лости можлива до переведен- н о в о ' української генерації, я-
ня? к а безпощадно обвинувачує 

провідну еліту активної виз
вольної боротьби 1917 року 

А застановляючись над цею З а невдачі, за невикористані 
практичною пропозицією, ви- нагоди та прогайновані мож-, 

Внаслідок цього підвищення рипає питання: Де візьме у-,ливости. Воно заповідало н о - і А ' с т ь т а ч е с т ь - Б о і л 20 років 
державний довг, що дотепер РЯД гроші, коли по війні люди!вий конфлікт у світі, чи к р а . |повоєнного життя українців 
припадав по $377 на кожну6-І захочуть продавати ті держав- ще в Квропі, й увлжано його н е н а в ч , , л и с я буквально нічо-
собу, по осягненні-'нової гра-j ні бонди і відтягати позички, за ту нову нагоду, при як ій і Г 0 ' к о л и х о*іить про зовнішню 
ниці зросте др $306 на кожнО-.'Поб за них собі загуляти і українці ” знова' спробують ! п о л і т и кУ. дарма, шп внутріш-
го чоловіка, жінку і дитину, збільшити покупки щоденних своїх власних сил до незалеж- Н Ь о в о н и поступили значно 

Цей величезний довг:пов- продуктів? ного й державницького жит-' в п е Р е Д- ' ЛОСІ ВОНИ ЯВЛЯЮТЬСЯ 
отав внаслідок попередньої В с і ми добре знаємо, що у-тя. Та тим. разом більш v- ! маматорами" у ; поважних 
війни; в якій чужі держави РЯД сам грошей не виробляє, спішно. ” справах заграничної політики. 

з 
ю 

ємо тепер. . iHbpfiV, а дружина з Милвнл, 
Вертаючи дальше до полі-!н- £*•• г Р а л а 3 другою нюйор-

ж е , тики Англії, ми розуміємо и ! с ь к о ю Дружиною відділу 361. 
політику поблажливости від-

кратами. вони не можуть поз- н о с н о Росії, бо в теперішньо 
бутися своєї селянської пси-

Ілнких „аристократів", 
знова, де треба бути 

Там 
фИСТО-

хольоги та виглядають 
комічними в новій ролі 
стократів". 

Уважаємо, що ні замітки 
англійця дуже влучні, хоч во
ни можуть глибоко вражати 
українську національну гор-

У. Н. Союзу. 
Приємним явищем було це. 

MV положенню вона не х о ч е | щ о явилось біля сотки гляда-
шукати собі нового клопоту.І ч і в ' с е Р с д н н х " с л и ш молодь. 
Та варто взяти під увагу Т Є Ж І Х Л О П , І І * Дівчата, але також і 
і заяву д-ра Трейсі Филипса в старші. Правда, та галя змі-
Оввав'і, що Сталін і Гітлєр стилаб і тисячу глядачів, але 
одна спілка та що ніхто їх такИ1 8 ч е и Р дз і сотка - - добре, 
скоро не розлучить. Коли з в а - Т а » а Другий і третій раз укра-
жити, що це говорить відпо- їнськнй широкий загал пови-
ручник брнтійського уряду, нен чисельно явитись на цього 
то видно, що й Британія чи- роду змаганнях, а тим не лиш 
слнться з тим, що можуть за- заохотить спортовців. але та-
йти зміни і в відношенню до кож сам проведе дуже прнєм-

явні радо оплескувалн кожинл”г 
ґо.іь, зокрема ті, що були* ви
конані серед завзятої оборони. 
Зрозуміло, що кожна дружина 
мала ще своїх окремих симпа: 

тиків, бо серед глядачів були 
люди з ріжних міст трьох 
-стейтів: Ию Йорку, Нк> Джер
зі і Пенсилвенії. Боротьба бу
ла завзята від початку' до кін
ця. Про завзяття вказує і те, 
що "виграла нюйорська дружи
на, але лиш одною точкою. 
Дружина з Милвил здобула 32 
точки, а нюйорська 33. В цій 
другій грі з боку мнлвилської 
дружини відзначились: ГТМ Ро-
маннк і Ф. Панчшпин, оба здо
були по 10 точок, також М. 

і А зате в нас „купували" в Америці ріжні »>" друкує паперові гроші І цей давно сподіваний кой- А з а т е в н а с п о в н о всяких 
воєнні продукти, амернкан- -чині настільки, наскільки має флікт прийшов- п'рнйипа н а . І з а к и д і в н а ..несприятливі об-
ськнй уряд за них гварантував, покриття в золоті, або в ш-Ігода'.', яро яку'говорили "всі'—"*"""" ' " " '"*" 
а опісля ті довги чужі держа- ишх вартостях. Гроші уряд без ВИЇМКУ українські партії й; 

ставини" (це саме, що в 191/ 
р.) на „неактуальність україн-

ни відмовились платити. Далі стягає з людей шляхом подат- уґрупування' на рідних землях с ь к о г о питання",, на 
Та ось вже задовження дуже зросло вна - к , в - коли люде не дадуть уря- т а И а еміграції. 

слідок боротьби з безробіт-іДрви грошей шляхом подат- минає півтора року европей-
тям, а тепер зростає внаслідок к , в « * " ' "* 

МУ 

лядиість нашої проблеми", й 
так без кінця. Все це на тс. 

то уряд не буде міг ніко- ської війни, а українці не зро- щ о < 3 в и п Р а в Дати 'власну не-
кампанії зброєння та воєнної МУ сплатити довгів. Щоб за- били ні одного кроку, не ви- 3 Р У Ч Н І С Т Ь та нездібність при'-
помочи чужим державам. Фі- платити той довг по $500 від користалн ні одної !,нагоди' м і н и т и с я д о н о в и х обставин. 

навіть зробили в pp. 1914 І Д е я к ' історики, що обгово-нансісти кажуть, шо ця нова особи, треба якимсь способом 
границя ниггарчить найдалі на , г т > ""Уи по $500 від особи, 
півтора року. Після цього да-І Чи легко буде стягнути по 
лі треба буде підносити і да- ^ Г > ( М > »"Д особи? Безперечно, 
лі задовжуватн край, ' ш о "і. Алеж бо ті гроші фак

тично вже є, чи будуть стяг
нені. Бони вже будуть у руках 

Пані Рузвелт радить, щоб Уряду. Платимо їх нині ми. 
люде в нинішний напружений позичаючи урядовії. 

в рр . . . _ я ш ^ ^ ш , . 
1915. Наші попередники. ' Р Ю Ю Т Ь Всрестеисі,кни мир. 

„ . (твердять, що Україна булаб 
Бпранді, розуміємо, що ук- ' > п , г • • .. ' ' • ' • І краще зробила, колиб цього раїнська проблема знаходить-' 

Совєтів. В такому моменті, ко-іно час. Романнк. що здобув 7 точок-, 
лн прийде черга на Росію, то' Перший мяч в обох грах ки- По боці нюйорської дружини 
авангардом проти большевиз-• нув гол. предс. У. Н. Союзу визначились: М. Чарнецький, 
му знову готові стати Керсн-ін.- Микола Мурашко. шо здобув аж 14 точок, а оиі-
ський і йому подібні, а не ті, Перша гра розпочалась між еля Т. Дусаненко. що здобув 
що представляють українсь-1 філадельфійською дружиною 7. •• 
кий нарід. Це буде знову на-1 і нюйорською, відділу 423. В першій грі реферував 
ша „фатальна помилка", за я- Менаджером першої дружини Вайбрун, 10. Слободян запи-j 
ку, як звичайно, вину склада- є Юрій Слободян, другої І. сував точки, а М. Гузар дер-

- ти будемо на всіх інших, тіль- Козбнн. Гра велась цікаво від жав час. Б другій реферували 
ки не на себе. Або ще таке: Б самого початку до кінця і в — Вайнбрун і Давор; М. Гу-| 
Лондоні є ціла низка т. зв. на- першій половині нюйорська зар записував точки, а* ДЖ. 
ціональних комітетів, які ті- дружина віднесла значну пере- Сахановський держав час. 
шаться визнанням англійсько- вагу над філадельфійською. ц 0 грі змагуни і деякі гості 
го уряду. Це не тільки еміґра здавалось, що кепське щастя, удались до ресторану п. І. Гу-
ційні уряди Польщі, Бельгії, якого в останніх часах зазна- зара при 6-тій вулиці в Ню 
Голяндії, Норвегії й Франції, вала філядельфійська дружи- Порку на перепуску і забаву. 

Англією 

ся в такому складному ніжна миру була не підписала. На 
ПОРАДА ПАШ РУЗВЕЛТ. 

час щадили на закупні ріжних 
продуктів, а за заощаджені 
ітюші купували державні бон
ди. 116" війні ті бонди можна 
буде продати, а за одержані 
за них гроші купувати в Збіль
шеній скількости ріжиі кори
сні і приємні речі. Такий спо-

ДОВГИ-ПОДАТКИ. 
скарбниця Коли державна 

буде придавлена 
довгами, а уряд не захоче ін
фляції, він буде рятуватись у 
той спосіб: До звичайних по
датків, потрібних на удержав-

родньому положенні, що лед-і , х АУМКУ' в ° » а повинна була 
ви чи який нціоиальннй геній д а л ' д е р

А

ж а т и 3 А л , « 1 , т а м н . . а 

міг би її поставити в таке ста-І ц , ' були б остаточно таки п,д-
новище, яке задоволилоб вс іх ; д е Р? a

D

1 H ^ Р а , " У . . а не Денисі-
„ „ -. • ~. і, на н Врапґля. А' так Антанта 

українців. Та проте, це ще не- . v . . . 
- виграла и Ь країна втратила, 

означає, що українське поло- ' . ' ' 
ження є безвихідне, та шо. Українська справа знахо-

домашніми всяка праця в користь вндвнг- днться в дуже подібному ста-

що співпрацюють з англією на, і тепер її не опустить і во- Молоді змагуни бавились лу
за визволення своїх країв, але на знов програє. Але по ко- > к с весело забуваючи що ще 
також комітет чеський, ново- роткій перерві і відпочинку п'еред хвилею завзято між со-
зорганізований румунський й хлопці взялись добре до праці <-)ОІО змагались. Тостмайстром 
інші, що вірять в брнтійську І „єдині виріннали точки. »ле цеї забави був М. Гамаляк, я-
справу і перемогу. перевищили. Нюйорська дру- к и Г | „окликав до слова ріжних 

Бракує там лиш українсько- Жнна від. 423 мусіла по спор- „рисчтинх, серед них гол. 
комітету. Статті про Укра- товому ирннятн прогру, яка „редс. М. Мурашка, який гра-

пресі, і що випала на її некорнсть 29 до 37. Г\люнав дружинам за їх спор-
як також По боці філадельфійської дру- Т 0 В и Г , д у х Також промовляли 

жини гарно вивязалисіг такі ,, 0 Тири ' менаджери згаданих 
/їж. Юзвяк, 

го 
тну в лондонській 
часто появляються, 
факт, що там дальше існує 
українське інформаційне бю- лружни. спортовии репортер 

„ІОкреінієн Віклі" Т. Литви-
няк, Ю. Слободян, Т. Дусанен-

_. ,, . . . змагуни: лж. юзвяк. який гщх'жин епоптовнй 
иення його на м.жиародвьому повиті, що в 1917-1919 р о - : р о 3 н. Степаном Давндови- здобув для своє, дружини П ' 
форумі є абсолютно згори за- ках. Чи хочемо того, чи ні, ч е м на чолі, переконують нас, точок II Грйиько здобув 10, 
суджена на невдачу. Коли нині чужинецький світ звязує ук- щ 0 англійський уряд та ціла j м. Мацнк 8. Для нюйорської к о • в Юзвяк Пісія пеоекч-ски 
ніхто не пише про українців,:рашську проблему з тоталі- суспільна опінія не є ворожо дружний найбільше здобув ^ J H " K - i u u i » , , e » с к > * 
а як пише в такому злому ро-j тарними державами, дарма, н а Строєні до української виз-'лешншин і М. Гамаляк; оба 
зуміині, що нам недобре ро-чцо ні Італія, ні Німеччина, вольної справи, а навпаки, 'чн-

нрипинення виробу воєнних Аиїли. пиі^іиіп д.ім uynpni iitj биться; коли нині Україна по-1 фактично не заангажувалнея сляться з тим. що раньше чи 
повстане хвилеве старих довгів. Ті надзвичайні ч„„ае знову ставати лиш гео-!в ніякий спосіб <в 

сіб матиме ще цю добру сто- ня державної машини, він бу 
що по шині наступить Де додавати надзвичайні по 

воєнних датки, потрібні для покриття биться; коли нині Україна по-і фактично не 
продуктів, повстане хвилеве старих довгів. Ті надзвичайні t|„„ae знову ставати лиш 

рону, 

безробіття, 
миттю 

українську піз„іше вона займе 

по 9 точок. 
Друга гра між дружиною з 

поважне Милвнл якої менаджером є Ф 
яке треба буде податки кожний, що має дер- ; графічним поняттям, а не на-j справу, а навпаки держать з І місце в англійських проти-ні- Панчишин і нюйорською 361 

заповнити збільшеним жавш бонди, чи поквітування цією, що хоче жити своїм са-|Совєтами, найбільшим воро- М Єцьких і протн-большевиць- В І Д Д І П . Я К О І менаожером є М 
виробом невоєнних продуктів.,;на позички, .могтиме платити мостінням життям, то вина!гом України. Московська й:ких комбінаціях. Гузар' була ще цікавіша Обі 
Чі”уг"" 'УІІЙШМ'ЦЯ j7P ' r v f < » t " , v i T H M I < посвідками і бондами. т^ х- ЯР.ІИІ/ЇЙ » І Р ; оилг», п п } п ^ , -1^.... і і .. V* > 

,щ —, ,<г~7г*~?~--.*. ... л . Л л „ . п п . . - . і . - , , . І Та віру В "ЖИВУЧІСТЬта "Ко-'щ діп'жиїійПійХзнн'і'атіб снЛі;-
бондіи. на д^мку пан, Рузкелт.^ряд нищитиме ці бонди . по- стороні- самих таки українців, не заштересування Німеччини н е ч „ і с т ь української самостій- „і і рахуються до найкращих 
буде свойого роду відтягнен- свідки та буде позбуватися в Ч о м у ? с п н т а е н е о д и и 3 н а с . Україною в т. зв. до-мінхенів-| і ю ї д е р ж а в и д л я вдержання дружин v цілій союзовій спор-

той спосіб задовження. Чейже українці, деб вони неській добі, а вкінці занедбай- ш ' - -
Про збільшену покупну си- були, працювали й старалися, ня українцями інформаційної 

лу. про яку говорить пані Руз- щоб українська проблема праці в анґльо-саксонськім 
вел, тоді не буде мови. Воєн- була як слід представлена, ко- світі — це причини того, чому 
ний промисл, очевидно, буде М у треба; вони складали тися- світ не знає правди про Укра-
тоді припинений. Але. щоб да- чі тяжко запрацьованого гро- їну. 

щоб 

молодь танцювала до часу, аж 
треба було розїздитись. 
. . Цей сезон бескитболових 
(кошикових) змагань вже не
задовго скінчиться. Після цьо
го розпічнеться сезон бейзбо-
лових змагань, на відкритім 
ИІСЛЩі*» 

Е. Л. 

ням споживання приємних ре
чей на інший повоєнний час. 
Тепер витерпимо троха, а опі
сля загуляємо ще більше. 

спокою в Европі, отже в інтс- товін Дідзі. Змагуни виявляли 
іресі Англії, .мають ширити се- велику вправу, силу і нитрена-
ред англійців та їх союзників 
самі українці. Ніхто інших за 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ 

ПІДДЕРЖКА ДЕРЖАВІ. 
Звісна річ, що купувати ріж- ти заняття міліонам безробіт- „іа на пропагандні цілн, А ми бачимо, шо в світі лю

ди інакше 

ннх цього не зробить. Всі ін
ші народи як жиди, поляки, 
чехи, по мистецьки 

лість. а при тім усім панував ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ-
гарний спортовии дух. При- j ТИ. А ПРОСВІТА — ЦЕ СИЛА. 

ВМІЮТЬ 

цію й и ПОЛІТИКУ, що забезпе
чує "себе на всі сторони. 

Це саме можна сказати на
віть про італійців та німців, 

ні бонди, складати позички на них людей, що знов появлять- зробити імя України та зма - | д и j H a K U i e забезпечуються, ідентифікувати свої власні ці 
кампанію зброєння; треба і це ся на вулицях, треба буде шу- гання українського народу в і - ; щ о б „держатися при* житті, ли з тими ідеалами, за які бо 
повинен робити в границях кати інших способів оживлеи- домнмн світу. Та проте, факт Погляньмо от хочби на Фран- реться Англія, та з "якими сим 
своїх засобів кожний грома- ня в економічній системі. Ми остає фактом, українці нині 
дянин. Держава це є власність не можемо нині заощадити по- забуті, й здається, цілком не-
нас усіх. Ми всі черпаємо: купної сили, бо ми витрачає- потрібні світові. 
добродійства з неї і зазнає- мо її на будову зброї. Відомий англійський публі-
мо охорони з її боку. Тому Европсйські народи, хай чи- цист, Данселот Дотон, писав 
враз з правами на нас усіх тач вибачить за цинізм, знахо- колись про українців не дуже 
спадає обовязок" цричинюва- дитнсьмуть у тім „щасливі- комплєментні речі, хоч писав 
тнсь чнмнебудь до її вдер- ніім" положенні, що їх міста це зо ширости й нам на ко-
жання і охорони перед зверх- і села будуть зруйновані, циві- ристь. А схарактеризував вій 
німн ворогами. В разі потреби лізація в руїнах. Серед таких і українців як нарід дуже хи-
треба віддати життя за свою відносин, кожний знайде там мерний. Будучи народом ви-
державу, а не лиш майно. працю. В Америці уряд мусить ключко селянським, українці, 

Проте це ще не значить, шо сам про не подбати і для всьо- писав він, ніколи не почува- родів в Лондоні, містить зак-
ріжні пропозиції не треба роз- го накреслити иляни. Він вже ються селянами там. де вони лик „Брітіш Бродкестінг Кор-
биратн розумово і не треба j й почав про це думати 

иатизує ціла велика амери
канська нація. Лиш українці 
не можуть зрозуміти того по
ложення; вони є в тінії, даючи 

що мають своїх людей по тим ворожій пропаганді мате-1 
стороні аліянтів, щоб на внпа- ріял проти українців. 
док упадку Гітлєра чи Мусо- Коли хочемо, щоб світ низ-; 

лінія могли обороняти інтере- пав нас, то до того мусимо] 
си своїх народів. 

„Фрі Юроп" (24-го 
1941), орган 

січня 
поневолених на-

иовннні, а навпаки, вдають ве- норейіиен" за радювимн спі
керами в таких мовах: фран
цузькій, німецькій, італійсь
кій, еспанській, португальсь
кій, голяндській, норвеській. 
данській, шведській, фінській, 
польській, чеській, мадярсь
кій, сербо - хорватській, ру
мунській, болгарській, грець
кій, московській, арабській та 
турецькій. Одним словом, 
європейських мов, але серед 
них нема української 
Чому це так? 4 

Нехай ніхто не думає, шо 
не маловажна справа. Вона 
вказує, як Англія дивиться на 
українську справу. І знову, 
повторяємо, вина тут не по 
стороні Англії, але по стороні 
самих українців, які з наївною 
упертістю думають, що Анг
лія повинна перша прийти до 
українців та попросити їх, чи 
не булиб ласкаві співпрацю-

і вати з неюч 

Не тяжко уявити собі, що 
станеться, коли війна потягне 
яких 5 років. ;і Англія при по
мочі Америки розторощить 

прнложнти свої власні руки. 
Без тої нашої традиційної 
„не знати, що буде", або „хто* 
виграє", ми повинні занити 
своє становите там. де ноно; 
нам призначено. А тоді, коли' 
прийде до остаточних розра
хунків та нового миру, ми, як-| 
що не заважимо своїм вили-, 
вом, то хоч зневтралізуємо 
акцію тих чинників, які, вико
ристовуючи нашу пасивність' 
по боці демократичних дер
жав, старатимуться усунути 
українську справу з міжна-І 

<ц) роднього форуму. 
Ми любимо залюбки крити-

мови! кувати нашу диильоматію—tia-
й незручність з 1917 21 pp.; 
памятаймо, що досі ми в ні
чому краще не повелися. На
впаки, ми навіть їм не дорів
няли. В. Д. 

Д І Т Р О И Т, М І ш. 
Подається до ласкавого відома всім організаціям в 
Дітройт, Дірборн і Гамтрамк, шо Тов. Запорозька Січ, 

відділ 75. У. Н. Союзу 
буде обходити святочно 

з ^ г Ш Л Е Й 25-ЛІТН0Г0 ІСНУВАННЯ 'Ш] і 
В СУБОТУ, 27, ВЕРЕСНЯ Ц, Р. 

В У. Н. ДОЛИ ПРИ МАРТІН УЛИЦІ. 
Проситься хвальні організації стриматись на цей 

день з імпрезами, тому, що всей дохід з Ювилею при
значений на Червоний Хрест у Братиславі для наших 
скитальиів. Всі організації будуть у свій ча: прошені 
взяти участь у тім святі. *А 

ЗА ЮВИЛЕЯНЙП КОМІТЕТ: 
Василь Чмнр, Дамиї.і Кримко, Стефан Михайлюк, 

Мнх. Пристані, секретар. я 
г + + +**•*» + + * + + + + + »******++ * + +Г'**Г*»+* 

З ЖИТТЯ ГРОМДД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

НЮ ЙОРК, Н. и. 
Внслід спортових змагань. 
Минулої неділі, як було за-? 

понижено в „Свободі", розіг
рались у великій сиортовій га
ли Стойвезант ГяЙскул в Ню 

Тоді не буде ні од- Порку. два спортові змагання,: 

ГАРІ ГОПКИНС (направо) КОНФЕРУЄ З ДЖАНОМ 
,,.пйно вернувся з Англії, Вайнант їде туди як америка 
Тіз”в В - інентові, що він вірить, що Гітлєр не може перемогти бритнщів. 

Г. ВАЙНЕНТОМ. 
нськнй амбасадор. 

онкине 
онкинс 

Німеччину 
иої держави, яка сталаОі в о- поміж чотирма бескитболови 
бороні українського народу, ми (кошичковими) дружина 
бо ми ис подбали завчасу про ми з ліги У. Н. СОЮЗУ. Філя-

ДНЯ 2. БЕРЕЗНЯ (MARCH 2, 1941) 
: ІІІД'П'ІУП.СЯ : :: 

РІЧНІ ЗБОРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТЕИТОВОІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ СТЕЇЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ 
НА ГАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕЗВИТЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

49 BEACON STREET. NEWARK. N. J. 
Початок 2:30 год. пополудні точно. 

І'.ПІП.It мо всі \кр.Гінеї.кі up' -ІП І.ІІІ:І II СІЄМП ІІИі Д,КС|>1І, щоби 
прислали сікіїх ЛС.ІЇГ.МІІІ « ііорученнмії ліісіпми. Г. nw і. -.п. геж 
ЙСІХ CI I I . IOMI IN > кр:іїнціїї. охочих ДО ІІРІІИІ. ЙНІІТНСЬ и;і її- і•'• і• • и 
4» Вкмкутива. 

НАДЗВИЧАЙНІ І РІЧНІ ЗБОРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ Р03БУД0ВЧ0Ї СПІЛКИ 

(УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНЬОГО ДОМУ В НЮ ЙОРКУ) 
UKRAINIAN DEVELOPMENT CORPORATION 

: : : відбудуться : -:—: 

У ВІВТОРОК, 4. БЕРЕЗНЯ (MARCH 4, 1941) 
в годині 8. ввечір. 

ПРР.ДМІ'Т: Річний Звіт з господарки. Вибір уряду. 
Зібрання відбудеться в Домі Карпатія, 217 Іст 6. 

вулиця, Ни> Иорк. ** 
Василь Лазута, предс; 
Семен Демидчук, секретар. 

% 
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ЛІКУВАЛЬНІ ПРЕКМЕТИ ЧАСНИКУ 
Часник від давен-давна ВІ

ДОМИМ Г»ун ЯК ЛОМОВИЙ ЛІК. 
При полях в усі впускалося 

до вуха кілька кровель роз-
грітого часникового соку, що 
мало усмирити біль. Сільські 
дівчата розтертим часником 
лікували всілякі викиди або 
прищі па обличчю. На Підля
щі загально вживаним серед
ником проти іуннітків був 
розтертий часник, котрий при
кладалося на шматці до на* 
гнітків. 

Уживання часнику carat од
наче дальше від домового лі
кування, бо відоме було що в 
глибокій старині. .Ді.іапнн ча
снику уважано тоді як ліку: 
пальне. В Єгипті кормлено ним 
робітників. Іно заняті були 
при будові пірамід. Лікував 
ним Гіиократ. Взагалі був це 
улюблений середник греків і 
римлян. Жиди і греки завжди 
носили часник при собі, гриз
ли і висисали його безнастан
но, забезпечуючись тим чином 
проти, заразливих недуг і епі
демій. 

З певністю не помилялись 
старннні люде щодо успішних 
наслідків, які приписували ній 
ростині. Бо часникові запобі
гаючі прикмети були двоякі: 
робив він організм підпірним 
проти недуг і тримав у відда
лі кожного, хто міг би перене
сти якусь заразливу недугу на 
аматора часнику. Вуй не справ
ді дешевин і дотепний спосіб 
запобіганням епідеміям. 

Те саме відноситься до ара
бів у північній Африці. Звіс
ною є довговічність тих наро
дів, де чоловік, якому минає 
сотка літу-ттр є цілком рідкі
стю. Для арабів часник е;; о 
сновною поживою. 

І У середніх віках знаменитий 
|л»кар тодішнього часу Пара-
цельзус приписував часник 

,своїм пацієнтам з великим у-
. спіхом при лікуванню чуми. 
.Також посмугувалися тим се-
'редниміу нрн появі азійської 
іходк'ри u Киропі. Тут застосо
вувалося його головно як де
зінфекційний J запобігаючий 
середник, ііайіюьіша медици
на звернула'уваїу на часник і 
йою лікувальні прикмети. Ді-
лання часинку в ріжннх неду
гах піддано було докладним 
клінічним обсерваціям \ шпи
талях. Окремо переводжено 
хемічну аналізу, розеліждепо 

і.іналіі.ични склад часнику і лі
кувальне діланпя ПООДИНОКИХ 

ліоіо складових частен. Па о-
[снові тих дослідів четалено. 
щ о головним лікувально-ді
яльним середником t летний 

j часниковий олійок. т о мі-
•СТИТЬ близько 15 відсотків ор
ганічно злученої сірки. 

1 Іовочасна медицина засто-' 
і сову Є тепер часник з успіхом в 
ріжннх терпіннях покармового 
проводу, в недугах легенів, на
приклад, при проволікаючнх-
ся запаленнях дихавок (брон-

,хітів), а також при- сухотах. 
Стверджено теж, що часник 

[посідає також визначну при-
'кмету антисептичну і гонить 
хробн. Але найВажнініе зна
чіння має застосування часни

чку при склерозі. У тім випад
ку часник ділае спасенно, бо 
хоч дуже поволі, але стало 
розширяє ступнево кровонос
ні посудини, а також значно 
обиижае тиснення крони. До
сліди виказали, що довші і 
відповідно застосовані давки 
часнику можуть цілковито у-

j сунути склерозу, а тим самим 

v f̂l |̂ к ІШ 
.. -if ” 'Л |bjL 
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ПРЕДСТАВЛЯЄ МЕДВЕДЯ.—Дей Ервин, підбігуно-
ннй розслідннк, представляє підчас представлення на 
мисливській виставі в Ню йорку ескімоській дитині 
медведя. Як бачимо, медвідь так занятті фляшкою 
з молоком, шо не має часу навіть сказати малому 
ескімосові! „гай-ду-ю-ду". 

ПО ЧОТИРОХ РОКАХ. Цей літак, шо розбився в 
Коста Ріка 4 роки тому, найдено аж оноді. З летуиа 
осталися лише кости. 

також значно пересунути гра-) 
ницю- середньої смертиости. ! 

Наслідком нього почали 
появлятися цілі низки часни
кових препаратів, котрі залеж
но від свого приготування ліп-1 
ШЄ а б о Г ірше СПОВНЯЮТЬ СВОЄ: 
завдання. 

Найчастіше застосовується 
спірітусовий витяг часнику, 
приготований дома в той спо
сіб, що часник січеться дріб-1 
ненько і наливається спіриту-
сом (сиіртом), опісля фільт 
трується і зажинається денно 
по 20 кропель. , 

Гигієністн одначе доказу
ють, що цей сносб не є доб
рий, бо впроваджує до орга
нізму забагато алькоголю, що* 
може мати лихі наслідки. У-і 
ліпшено тому приготування 
часникового витягу в той спо-
сіб, що перепускається через' 
мелений часник горячу спіри-
тусову пару, котра опісля 
скроплюється, не стикаючись 
з повітрям. 

Почато також иос.іугува-
тись витисканням часнику гнд-
равлічною прасою і до одер

жаного в той спосіб соку до
давати серединки, що утрива-
люють його і занобігаїоть 
ферментації. 

Н останньому часі вдалося, 
одержати иовновартні препа
рати; при помочі певних до
датків відібрано часниковії 
специфічний запах, котрий 
робив лікування ним дуже не
приємним. Одначе всі ті пре
парати мають одну спільну 
хибу. Вони є дуже дорогі. 

Завжди одначе найпевніше 
ділае часник у первісній сво
їй, формі, то є в зубцях. Для 
осіб, що не МОЖУТЬ знести ча
сникового запаху, лікарі при
писують ковтання (ликаїшя) 
посіченого часнику в оплатках. 

Вже днесь є визнане, що 
часник виборов собі серед лі
ків одно з перворядннх місць, 
а його "застосування щораз 
більше поширюється. 

ПОСМЕРТНІ ВІСТІ 

"I" 
Дня 18. лютого 1941. року 

помер член відділу 296. У. Н. 
Союзу в Арнолд, На., 

ТЕОЛ <>Р. КОЛОДІЙ. 
Родився ІЗ. мая 1888. року в 

селі Нишс, чин. Зборів, Гали
чина. Вступив до Союзу 15. 
вересня 1915. року Покинув 
вдову Катерину й двоє дітей: 
дочку Анну і синка Івана, кот
рий « в Ка.іеджу й є теж чле
ном Сокму. . - . 

Покійний був щирим сою-
зовцем і діяльним громадяни
ном на полі народнім. 

Похорон гідбувся із церкви 
української православної, св. 
Покрови при участи членів від. 
296., від. 395. і При спорім чн-
слікосф я&ні* і црм«т«лів. 

Земля Вашингтона нехай бу
де йому пером! 

Василь Кузмнха, ескр. 

t 
Дня 21. лютого 1941. року 

помер н Філядельфії, Па., член 
і>р. пг. Володимира, віл. 105. 
У. II. Союзу 

ІІІ:ТРО ЛУЧИШИН. 
Покійний вохолнй зо села 

Дмошиці, повіт Перемишль, 
Галичина. 

Вступне до У. Н. Союзу 1930. 
року. 

Лишив u смутку жену іі троє 
дітей. 

Прожив 42 літ. 
Похорон відбувся в понеді

лок. 24. лютого 1941. року. 
Земля Йому пером! 

"Михайло МеЛЬННК, ескр. 

ЯПОНІЯ ІСОВЄТИ 
ТОКЙО. —- Японський міні-

стер заграничних справ зая
вив, що Японія мусить дійти 
до тісного порозуміння з Со
нетами, щоб не дати себе ок-
ружнти Великій Британії й 
Злученим Державам. Особли
во накидаються в Японії ия 
згадані держави тому, що я* 
понська пропаганда твердить, 
що це Америка і Британія роз
бивають мирові переговори 
Сіяму з Французьким Індо
китаєм, що ведуться при по
середництві. Японії, та з яких 
готово нічого не вийти. 

Д - Р С. Ч Е Р Н О Ц 
• Гострі й хронічні недуга чолові 

кін і жінок — Шкіра й кров. 
• Аналізи кропи для подружого евч- j 

лоцт на. 
• Гемороїди Й желяки лікується без 

операції. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST.. 

NEW YORK CITY. Ream 14. 
СЯмпегсу 7-7697 

Офісові години: 10—8;'неділя U—2, і 
Жінка-доктор до обслуги. 

X & Флктрлскон. — Еклямінаці* 52.00. 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

Ш Р Е Б Ш 
НА ФІЛАДЕЛЬФІЮ 

Я околицю 

М. М. S M I T H 
N E W A D D H E S S 

1224 E. 15th ST., NEW YORK\j 
Between 2nd і 3rd Avej 

Hour.: 12—2, в—B. 
Tel.: STujr»e*an» 9-1679 * 

10 $ 3.75 

ВПИСУЙТЕ СВОЇХ ДІТЕЙ 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ І в 
ТАКИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕ

ЧИВ ЇХ БУДУЧЧИНУ. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

80310 
Х0650 
81675 
59066 
15537 
155-18 
15555 
15562 
15575 
1.5582 
15602 
21005 
27167 
27069 
27313 
27284 
27245 
27208 
27152 
27125 
27117 
271 ІЗ 
27108 
27102 
27096 
27088 
27079 27064 
27041 
27029 27003 
(.іш11 
15544 
15557 
15569 
15584 
15589 
15594 
21014 
21031 
27045 

ВИПРОДАЖ НА РІЖНІ 10-ЦАЛЬОВІ 
УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ. 

КОРИСТАИТЕ З ОКАЗІЇ. 
(ЛІста 3G.) 

Нсе на спіті любить гроші. Чорна безодня. — Сарматів. 
1 шумить і гуде. Кучерявий Марку. — Спін і орк. 
Місім п Горі Голгофті. Веселий Лірник. — Сіль, трупа. 
Шинкар і шинкарка, 1—2. — Міліна і Курський. 
Oil гілля білі гуси. Ой не спиться. — М. Зазуляк. 
Закувала сипа зазуля. Комар — Укр. Нан. Квартвг. 
Ой на юрі чорна хмара. Сміло, брати. — Хор. 
Козак ііідїзджае. З Америки. — Барчанівна-Дапнлснко. 
Нсудача ІІпнчихн, 1—2. — Савіцьквй-Оленнв. 
0.x, не люби двох. Пікнік. — Варчан-Лавидевко. 
Ой лубе, дубе. Наша хижа. — Барна-Поточак. 
Ой поїхав за снопами. Розбійники. — Кнриченко-Рогаль. 
Нелнкодннй бовтун, 1—2. — Жуковськнй-Красновська. 
Щедрий Вечір нині. Ой там на Йордані. — Е. Жуковський. 
Засвіти місяченьку. Сивий коню. — Спів і оркестра. 
А я дружба молоденький. Щаслива вдова. — Снів і орк. 
Ой любив я дівок сорок. Той і тая. — Е. Жуковський. 
Пардв в куми. Вяльс Соня. — Спів і оркестра. 
Стація Зімна Вода. Аллнлуя я бом. — Е. Жуковський. 
Де Дніпро наш. Верховина. — Український хор Ліра. 
Косар з кіньми наніч. — Хор і орк. Гумснюка. 
Ой любив та кохав. Казав мені батько. — К. Кнрстюк. 
Ой зійди ясен місяцю. Як почуєш в ночи. — Зазуляк. 
Ой я весела до дому йду. Сватання. — Веселі Полтавці. 
Ой зайвіші червона калина. Щ о найшов, твоє. — Жуковський. 
Хотіла мене мати. Гусар гуси зганяє. — Сніп-орк. 
Пересувний. Приданії. — Спів і орк. Гумснюка. 
Вся родина на весіллю. Танцюйте молодички. 
Жінку не цілуй. Ой ти. чи не ти. — Е. Жуковський. 
Гречаники. Зелений барвінку. — Тріо Токарева. 
Ой ііза юри . Ой не ходи Грицю. — Тріо Токлропа. 
Український марш. Козак вальс. — Оркестра. 
На зеленій траві. Українська коломийка. — Гармонія. 
Ой я козак, коломийка. Швидчс, полька. — Орк. Замулеикл. 
Сміх. — Давидеико. Наша коломийка. : - Оркестра. 
Чорні очи. Родина. Українська Оркестра. 
Камінецька коломийка. Баламути. — Спів і оркестра. 
Українська полька. Гол мої гречаники. — Орк. Корнієвка. 
Аркан і гуцулка з коломийкою. — Оркестра Алольськоіо. 
Полька Рожкова. Українська думка. — Орк. Трембіта. 
CCH.CI.KI дівчата і І Насінна, полька. — Гармоністи. 
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М. Зазуляк. Якбнм була я зазудси. Доля (мігранта. 
Скупа жінка. Брехуни. — С Сарматів. 
lac до дому час. Василе«нгссг--д-"Укр. і{ародвтій-ХвтЬ 

Забава в корчмі. Лебедик Янкелі. — МілИіа-Гурський. 
Де ти бродиш. Коли розлучаються. — Шандровський-Туш. 
Сива Зазуленька. Бачить Бог, бачить Творець. — Квартет. 
Дуб на дуба похилився. Кохання. — Стецснко-Давнденко. 
Колись дівчино мила, ірчик. — С. Боднарчук. 
Всчірний дзвін. Як два серця ся 'кохають. — Дует. 
Лугом іду, коня веду. По дорозі жук. — Барчан-Даїнідснко. 
Кума .Маруся і Горппна. — С. Сарматів. 
З тої гори високої. Через річку гребелька. — Марушак. 
Гагілкн 1—2„ - Хор Боян з РІонкерс. 
В яслах-лежить. Радуйтеся всії люде. — Укр. Квартет. •--— 
Нащо мене зачіпаєш. Ой там Роман. — Катерина Гнаткова. 
Біда тай годі. Пісня арештанта. Евген Жуковський. 
Просьба жінки до чоловіка. Серед вочн. ~ Снів-орк. 
На День Матерії. Весела Тсреська. — Соня Літак . 
Тепер я Тур<ік не Козак. Oft щось луже. —- В. Дилоп. 
Карі очи. Така її доля. — Д. Медовий. 
Історія з пирогами. ИІпорт Амерк. — Е. Жуковський. 
Вуйко з Ненсіїлнеиії. Комедія. — Євген Жуковський. 
Забудькоиатий і Розвід. — Евгси Жуковський. 
Чорні очи як терен. Ой не шуми луже, — Е. Жуковський. 
Як ся маєш, полька. Українська мазурка. — Скривка-клярнет. 
Ковалівна. В хаті свекрухи. — Кінен Жуковський. 
Маруся. Ой ішов я раз в ночи. - Е. Жуковський. 
Гей на горі Січ іде. Верховина. — Мі Зазуляк. 
Чи ти мене вірно любиш. Ой піду я лугом. — Тріо. 
Весілля в Диканьке. Ходить гарбуз. - Корнієнко орк. 
Чорні очи, коломийка. В чарах кохання, вальс. — Орк. 
Коло млина, коломийка.' Полька. - Орк. Замуленка. 
Ануся. полька. Бучацька коломийка. — Орк. Ссрбінського. 
Шумка кієвська і Весняна. — Кориієико Укр. Орк. 
Шумка українська. На Україні, понурі. — Орк. Корнієнка. 
Солодка,полька. Хася, мазурка. — Орк. Ссрбінського. 
Український сербан і Г.міулка. — Орк. Анольокого. 
Серед цвітіїї. вальс. Французька, полька. - ^тлармоністи. 

Вичсркиіть з цеї лістн ті рекорди, котрих ви по хочете, а полн-
шіть ті, котрі хочете мати. Замовлення па менче, ніж на 10 ріжннх 
рекордів, не приймається. Зладивши собі лісту бажаних рекордів, 
витніть її й зашліть на подану адресу з моніорлером на $3.75 за 
кожних 10 рекордів. Оферта важна лише, поки стане припасу ре
кордів. Спіниться зо замовленням, бо запас на вичерпанні. 

SUOBODA 
81-83 GRAND ST.. JERSEY СІТУ. N. J. 

ТАНРЗАН, ч. 235. Пропавший хлопець. 

Не дістаючи відповіли від 
Том:і ми її заклик' перелякана 
дівчина побігла до того мі
сця, де нона його залишила. 
Але там його мс застала. 

Том в часі відсутності! Тар-
зелі, скучав. Щоб вбити нудь
гу він видряпався на дерево, 
июб розглянутись довкруги. 

Звідтам він побачив на ін-
иім дереві стадо малп. що 
ойлались і бавились між со-

Г>ок>;.Фи подався до них. 

Побачивши Тома воші дещо 
відступили. Том подавався все 
за ними, забуваючи добре 
заламятатн дорогу назад. 

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ 
eor. FRANKLIN ft BROWN STS., 
P H I L A D E L P H I A , P A . 

Tel. ftbrket 1320 
ОБСЛУГА В ДЕНЬ І ВНОЧІ 

ЦІЛИЙ ПОХОРОН S U S S 
труною, двома явтами, кяравяном, 
бальсануванняи, вжи
ванням Похоронного 
Дому і т. д. 

Все, чого треба, з виїмком одін-
кя й належитостей за церковну 
відправу й цмннтар. 

3 . K A N A I K A 1 N 
433 SLte St., Pertb АшЬоу, N. J. 

МИРОН ЛИТВИН І СИН 
УКРАЇНСЬКІ ИОГРЕБНИКИ 

Обслуга ішіра і чесна 
Main Otlke: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Ave. 

N E W A R K , N. J . 
Phone: Емех 3-5347 

Branch office (Філія): 
969 SOUTH BROAD STREET. 

T R E N T O N , N. J. 
Phone: Trenlon 8588 

І В А Н Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

заряджу* поіребамн по ціні так 
низькій як $150 

Обслуга иайкраща. 

J O H N B U N K O 
LkeaMd Undertaker Sc ЕшЬаІвмг 
*37 E. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals аз low as $150. 

Telephone: GRamercy 7-766І. 

Л Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N. Y. 
Td. ; Orchard 4-2538 

BRANCH OFFICE * CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE, 

(.eor. E, 155 S t . ) , BRONX, N. Y. 
Tel.: Meiro«e S-6577 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОД
НОГО СОЮЗУ, А ТИМ-
САМИМ СТАВАЙТЕ СПІВ
ВЛАСНИКОМ ШІСТЬ МІЛГ-
ОНОВОГО МАЄТКУ ЦЕІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ. 

! в КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ Х А Т І 
ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

І ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

•*йіі&гг±::: .-:&£$$'•• • А?!'-?' '• u^r^-jrM^t'^P. 




